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Voorwoord van de voorzitter
U heeft het gemerkt en het heeft niet verbaasd: geplande verenigingsactiviteiten zijn gecancelled of uitgesteld. De geschiedenis moet
wijken voor de actualiteit. We moeten zuinig zijn op elkaar en vooral
op de meest kwetsbaren en tot die groep behoort een groot deel van
onze vereniging. Wat hebben we in ons jaarprogramma allemaal
moeten veranderen en welke alternatieven hebben we bedacht? We
hebben excursies en lezingen af moeten blazen, maar we zijn wel op
zoek naar andere vormen van expressie en communicatie. Het feestje
dat we op 14 mei zouden organiseren voor de presentatie van het
jaarboek en de uitreiking van de Le Comteprijs gaat niet door, maar
de presentatie en de bekendmaking van de winnaar gaan we nu op
14 mei online doen. De Le Comteprijs kan dan op ons lustrumfeest
op 25 oktober worden uitgereikt, hopen we.
Er zijn nu even geen bijeenkomsten van huizenonderzoekers op het archief, maar het historisch
onderzoek gaat wel gewoon door, thuis vanachter de computer. Er wordt bij de gemeente minder vergaderd en de openbaarheid staat een beetje onder druk, maar we waken nog steeds over
het beschermde stadsgezicht en volgen nauwlettend de vergunningverlening voor de bouw, het
herstel en de sloop van woonhuizen en bedrijven in de stad. Het Jaarboek zal tijdig bij u worden
bezorgd. Ook al is het voor de leden die voor de distributie zorgen, moeilijker geworden om in
teamverband te werken. De scholierenprijzen zullen niet tijdens diploma-uitreikingen door
docenten worden uitgereikt, maar bij de winnaars worden thuisbezorgd. De productie van het
volgende nummer van Delf ligt op schema, historische vragen worden beantwoord, de contributies worden geïnd, de ledenadministratie en de website worden bijgehouden en de Nieuwsbrief
verschijnt gewoon.
Ik ben vast nog wat vergeten, maar de boodschap zal duidelijk zijn: we doen er alles aan om de
werkzaamheden ook in de anderhalve metersamenleving op wat voor manier dan ook doorgang
te laten vinden. Tevreden zijn we nog niet. Er zijn ongetwijfeld meer mogelijkheden om de
belangstelling voor de geschiedenis van Delft te bevorderen en de leden te bedienen en te activeren. Over het eerste maken we ons het minste druk: als iets zich niet door een virus laat stoppen dan is het wel de geschiedenis van Delft en de belangstelling daarvoor. Als u suggesties heeft
over activiteiten die we nog zouden kunnen ontplooien en over de (digitale) hulpmiddelen die we
zouden kunnen gebruiken om de leden optimaal te bedienen, en speciaal de leden die onze aandacht het meest nodig hebben, geeft u die dan door aan mij of aan een ander bestuurslid. Uw
reacties worden zeer op prijs gesteld. voorzitter@delfia-batavorum.nl.
Theo Thomassen
De Historische Vereniging Delfia Batavorum bevordert de belangstelling voor de geschiedenis en het behoud en herstel van
het culturele erfgoed van Delft. Hiertoe organiseert zij voordrachten en excursies en verzorgt zij publicaties. De vereniging is
opgericht in 1935 en heeft circa 1300 leden.

Nieuws van de commissie Achter de Gevels van Delft
Er zijn weer enkele nieuwe beschrijvingen van Delftse panden aan de site van achterdegevelsvandelft.nl toegevoegd:
• Brabantse Turfmarkt 95-97 - Vanouds genaamd De Grote Spiegel
• Oude Delft 83 - Familiehuis van de kunstschilder Haaxman
• Hippolytusbuurt 43 - Huis met grote middeleeuwse kelder
• Koornmarkt 77 - Voorheen Het Vliegend Hert
• Koornmarkt 79 - Voorheen De Vergulde Griffioen, alias Het Vliedend Paert
Daarnaast waren er vier nieuwe verhalen te horen op Stadsradio Delft: over
Oude Delft 12a, Vlamingstraat 56, Voldersgracht 33 en Vlamingstraat 47. Deze verhalen kunt u
hier terugluisteren: https://www.achterdegevelsvandelft.nl/verhalen-stadsradio-delft.html.
Neem een kijkje op de site en laat u verrassen door de verhalen van deze gebouwen en hun bewoners. Op de afbeelding ziet u het brede pand van Hippolytusbuurt 43, waar sinds vorig jaar
een nieuwe horecazaak is gevestigd.

Nieuws van de Commissie Behoud Stadsschoon (CBS)
Ontwikkeling Prinsenhofgebied
Op 5 maart stemde de gemeenteraad in met een voorbereidingskrediet van € 1,44 mln. voor het
opstellen van een definitief ontwerp voor het Prinsenhofmuseum met de Prinsentuin en het
Agathaplein. Dat ontwerp zal er op zijn vroegst in 2022 zijn. De rest van 2020 wordt via een aanbesteding het ontwerpteam geselecteerd en een programma van eisen opgesteld. Eind 2021 zou
er dan een voorlopig ontwerp kunnen zijn. Een jaar later het definitieve ontwerp op basis waarvan een bouwer kan worden geselecteerd.
Op alle sleutelmomenten kan de gemeenteraad de plannen desgewenst aanpassen op financiële
gronden. In afwijking van de Visie die de werkgroep Prinsenhofgebied had opgesteld, beperkt het
project beperkt zich tot een deel van het gehele Prinsenhofgebied. Wel is nu nadrukkelijk afgesproken dat de Visie van de werkgroep leidend zal zijn voor de lange termijn. Er kan dan dus
geen sprake zijn plannen die daar niet in passen. Een aantal leden van de voormalige werkgroep,
waaronder de vertegenwoordiger van CBS, wil in een adviserende rol het proces blijven volgen
en dat uitgangspunt bewaken. Met de gemeente wordt nu gewerkt aan de beste werkvorm en de
juiste afspraken om dit mogelijk te maken.
Kruisstraat 71
De strijd tussen ontwikkelaar/gemeente enerzijds en omwonenden/belanghebbenden anderzijds
bij dit bouwplan is al enige jaren aan de gang. Het gaat vooral over de bouwhoogte. Behalve CBS
is er ook een aantal omwonenden die van mening blijven dat het plan nog steeds één bouwlaag
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te hoog is, hoewel inmiddels zeker architectonische verbeteringen zijn aangebracht. Het woonwinkelcomplex vormt een belangrijk deel van de zuidelijke rand van het bouwblok MolslaanOosteinde-Yperstraat-Kruisstraat, wat geheel in het beschermd stadsgezicht ligt. Voor om- en
aanwonenden zijn er bovendien ernstige uitzichtbelemmeringen. De toegestane bouwhoogte
volgens het bestemmingsplan is 10 m. Daar gaat het plan van de ontwikkelaar méér dan 4 m
overheen! De gemeente gaat daarin mee en heeft een omgevingsvergunning verleend voor de
zgn. eerste fase. Dit is ook volgens CBS onaanvaardbaar en reden voor Delfia Batavorum méé in
beroep te gaan bij de rechtbank. Dat beroep werd 17 maart 2020 ingediend. Intussen is de
ontwikkelaar bezig met een aanvraag voor de tweede fase. Ook daartegen zal bezwaar gemaakt
worden, als de omgevingsvergunning zal zijn afgegeven. Door alle betrokkenen is al een zienswijze ingediend. Kortom, een slepende zaak, waarvan het eind nog niet in zicht lijkt.
Gasthuisplaats en parkeren
Het college van B&W is begonnen met een visie op het zuidelijk gebied van de binnenstad. De
parkeersituatie is hierbij leidend en de verbetering van de Gasthuisplaats blijkt helaas minimaal
te zijn. Minimaal was ook het overleg met omwonenden en bewoners van het grachtengebied,
terwijl vergaande ideeën werden gepresenteerd over het parkeervrij maken van grote delen van
de omringende grachten. Het in voorbereiding zijnde Mobiliteitsplan Delft 2040 is het kader voor
deze voorstellen. We zullen dus wéér langer moeten blijven wachten op het verdwijnen van deze
‘rotte kies’ in de oude stad. Tenzij een andere benadering wordt gekozen, waarbij herstel van de
ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad als leidend uitgangspunt wordt genomen. Dat blijft de
opvatting van CBS.

De gasthuisplaats, voorlopig nog een rotte kies in de historische binnenstad

Tijdelijk fietsparkeren op pontons
Zomer van 2019 nam B&W het fietsparkeren in de binnenstad onder de loupe. Onderdeel was
om op drie plaatsen in de binnenstad tijdelijk fietsparkeercapaciteit te creëren door pontons in
de gracht te leggen. Gedurende enkele maanden lag er zo’n fietsparkeerponton in de Verwersdijk
ter hoogte van de Dertienhuizen en aan de kop van de Binnenwatersloot. Bewoners- en ondernemersorganisaties – en ook CBS en het Expertiseplatform Water – werd om hun mening
gevraagd als input voor de evaluatie van dit experiment. Met name die laatstgenoemden en de
bewonersorganisaties wezen deze fietsparkeerboten unaniem af wegens de schade aan het his-
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torische beeld van de grachten en de afbreuk aan de beleving van de binnenstad en het water
daarin. Bovendien bleken de pontons nauwelijks gebruikt. In de evaluatie van B&W en bij de behandeling in de Raadscommissie werd dit oordeel – gelukkig – overgenomen. Voortaan dus géén
fietsparkeerboten meer in de gracht!
Vernieuwing Gasthuislaan
Aan de zuidzijde van de gracht moet het riool vernieuwd, waarbij vrijwel zeker de bomen langs de
gracht zullen moeten worden vervangen. Ook een (beperkte?) herinrichting van de gracht dreigt,
waarbij ook o.a. (stoep)paaltjes ter discussie worden gesteld. Omdat dit hier een klassiek grachtenprofiel betreft houdt CBS deze plannen goed in de gaten. Dat gaat in goede samenspraak met
de omwonenden, die terecht zuinig zijn op hun mooie gracht in het beschermd stadsgezicht. De
gemeente heeft overleg toegezegd.
Nieuwe afvalbakken in de Klis
De recente plaatsing in de Klis van nieuwe afvalbakken, geschikt voor scheiding van afval, was
waarschijnlijk voor velen een verrassing. Ook CBS werd pas zeer laat geïnformeerd. De nieuwe
bakken zijn voorzien van historische foto’s van de binnenstad en leggen zo een verbinding met
de plek in vroeger tijden. Het gaat om een tweejarig experiment dat zal worden geëvalueerd op
functionaliteit, maar ook op het effect op het beeld van de openbare ruimte van de binnenstad.
Daarna zal worden besloten over handhaving en/of evt. uitbreiding op andere plekken. CBS zal
deelnemen in die evaluatie.

De nieuwe afvalbakken in het centrum

Nieuwe Kerk
De plannen voor toevoeging van enkele onmisbaar geachte gebruiksruimtes aan de Nieuwe Kerk
worden weer voortgezet. Ongeveer de helft zal inpandig kunnen worden opgelost. CBS volgde
deze wederom zeer zorgvuldige en historisch goed onderbouwde plannen via de behandeling in
de Adviescommissie Omgevingskwaliteit (AOK). De andere helft van het programma zal moeten
worden ondergebracht in een ‘paviljoen’ langs de Nieuwe Langendijk. Onder leiding van de
gemeente wordt nu een brede consultatie opgezet om deze moeilijke opgave in samenhang met
de omgeving te bespreken. CBS is gevraagd deel uit te maken van die groep.
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Tako Postma nieuwe stadbouwmeester Delft
Op 23 januari presenteerde Tako Postma, de nieuwe stadsbouwmeester,
zich in de Raadscommissie met een verslag van zijn eerste 100 dagen.
Ook bij TOP in het Prinsenkwartier vond een goed bezochte voordracht
van de stadsbouwmeester over zijn voornemens en taakvervulling plaats
met een levendige discussie. CBS heeft met enige regelmaat overleg met
Tako Postma om aandacht te vragen voor het gebouwde erfgoed en de
openbare ruimte, met name in de binnenstad. Op 31 maart informeerde
de stadsbouwmeester de gemeenteraad over zijn ideeën over de vanwege het coronavirus aangepaste aanpak van zijn eerder gepresenteerde Agenda 2020. Daarbij horen in ieder geval ook de omgevingsvisie, de
mobiliteitsvisie èn de erfgoednota. Dat laatste doet CBS vanzelfsprekend
deugd.
De nieuwe stadsbouwmeester
van Delft, Tako Postma

RoyalHaskoningDHV in Gebouw Mijnbouwkunde/Science Centre
Het grote, internationaal opererende, ingenieursbureau RHDHV opent in 2024 een nieuwe vestiging met ruim 800 werknemers op de Campus van de TU door zijn Rotterdamse en Haagse vestigingen naar Delft te halen. Daarvoor zal het voormalige gebouw Mijnbouwkunde van de TU, oudste gebouw van de Campus buiten de binnenstad moeten worden verbouwd. Voor het Science
Centre wordt een andere locatie gezocht. Belangrijk zijn o.a. het behoud van het monumentale
karakter van het gebouw, inclusief de grote binnenhoven en de relatie met de naastgelegen botanische tuin. Ook hier wordt een zeer zorgvuldige historisch onderbouwde aanpak ontwikkeld.
In een aantal stappen moet dit proces leiden tot een bijzonder gebouw dat een belangrijke rol zal
kunnen spelen in de relatie RHDHV stad en TU Campus en de historische waarden in tact laat.
CBS zal dit belangrijke planproces natuurlijk op de voet blijven volgen.

Het TU-complex aan de Mijnbouwstraat

Gezocht: aanvulling Commissie Behoud Stadsschoon
CBS bestaat op dit moment uit slechts vier leden. Wij blijven op zoek naar versterking. Ideeën
voor verbetering van onze werkwijze zien wij zoals altijd graag tegemoet. Wij horen graag van
belangstellenden die een rol in het werk van CBS in de komende tijd zouden willen spelen!
Peter Jonquière, voorzitter Commissie Behoud Stadsschoon
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Verenigingsnieuws
Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 20 februari 2020
In 2020 is de Algemene Ledenvergadering (ALV) vroeg in het jaar gehouden, zodat de begroting
aan het begin van het jaar kan worden vastgesteld. Deze ALV is vooral gericht op de interne verenigingszaken. De vergadering vond plaats in het Prinsenkwartier. Voorzitter Theo Thomassen
lichtte toe dat op 14 mei een speciale, afzonderlijk avond wordt georganiseerd voor de uitreiking
van de Le Comteprijzen en de presentatie van het Jaarboek die ook voor niet-leden interessant
kan zijn.
Begroting 2020 en financieel verslag 2019
Penningmeester Marinus Hom verbleef tijdens de ALV in het buitenland, maar was via een internetverbinding aanwezig voor het beantwoorden van vragen. Vanwege vertraging op de lijn heeft
de voorzitter het agendapunt verder toegelicht. De leden waardeerden de moeite van de penningmeester om op afstand persoonlijk een toelichting te kunnen geven. Namens de kascommissie constateerde Henk Wijnen dat penningmeester de financiële administratie nauwgezet en inzichtelijk uitvoert. Onder acclamatie stemde de ledenvergadering in met het financiële verslag
2019 en met de begroting 2020.
Toelichting nominaties Le Comteprijzen 2019
Gertjan van der Harst lichtte de nominaties voor de Le Comte prijzen voor stadsverfraaiing 2020
toe. De prijzen zullen op 14 mei worden bekend gemaakt. Tot de nominaties behoren o.a. de restauratie van de stallen van de Hammenwoning aan de Rotterdamseweg 155 en een grote muurschildering in de Kloksteeg. U kunt alle informatie over de vier nominaties op onze site vinden:
https://www.delfia-batavorum.nl/stadsschoon/le-comteprijs/nominaties-2019
Bestuurssamenstelling
De vereniging nam na drie bestuurstermijnen afscheid van bestuurlid Irene Jacobs. Voorzitter
Theo Thomassen memoreerde de vele onderwerpen waar Irene met veel enthousiasme en energie aan heeft gewerkt: het lustrum in 2015, de lezingencommissie, het vicevoorzitterschap en de
Canon die er nu in verschillende varianten is (Nederlands, Engels, digitaal). Namens het bestuur
en de vereniging bedankte de voorzitter Irene voor al haar werk voor de vereniging. De leden
stemden vervolgens in met de volgende bestuursbenoemingen:
•
•
•
•
•

Ank Mokveld in de plaats van Irene Jacobs;
Peter Jonquière als vertegenwoordiger van CBS tot er in de vacature Van der Jagt is voorzien,
maar uiterlijk tot de ALV van 2021;
Peter van Tijn, die na zijn laatste termijn statutair aftredend is, verkreeg dispensatie voor één
jaar om in die periode een opvolger in te werken;
Peter Becker, die na zijn eerste termijn statutair aftredend is, zal de functie van vicevoorzitter
gaan vervullen;
Secretaris Willy Claassen, die na haar tweede termijn statutair aftredend is, werd herbenoemd.

Achter de Schermen en Onder de Leden
Voorzitter Theo Thomassen hield een ronde tafelgesprek met vertegenwoordigers van de verschillende commissie van de vereniging. Aan tafel zaten: Els Kemper (Achter de gevels van Delft),
Aad van Tongeren (publiciteit en pr), Nan Deardorff-McClain (mozaïekproject keramieken kaart
van Delft), Irene Jacobs (lezingencommissie) en Peter Becker (publicaties). Na een korte introduc-
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tie en toelichting op de activiteiten, vroeg de voorzitter naar trends en nieuwe ontwikkelingen.
Vervolgens een gesprek met de leden naar aanleiding van vragen en suggesties.

vlnr. Peter Becker, Irene Jacobs, Nan Deardorff-McClain, Aad van Tongeren en Els Kemper

Commissie Behoud Stadsschoon/CBS
Peter Jonquière gaf een toelichting op de activiteiten van CBS bij gebouwde erfgoed in 2019.
Belangrijke onderwerpen waren: de herontwikkeling van het Armamentariumterrein (met name
de nieuw geplande brug aan de westzijde), de bebouwing op de plek van de voormalige V&D
(balkonnen steken uit de gevel), verbeteringen aan de openbare ruimte in het spoorzonegebied,
de rode loper vanaf de Binnenwatersloot en het – al meer dan 40 jaar – ontbreken van een ontwikkelplan voor de Gasthuisplaats.

Een deel van de keramieken kaart van Delft in de Papenstraat ,
een project van Nan Deardorff-McClain
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Overig verenigingsnieuws
Ledenwerfactie
Ieder jaar verliezen we een aantal leden, meestal na overlijden of verhuizing. Gelukkig komen er
ook weer leden bij en blijven we redelijk stabiel wat betreft totale ledenaantal, maar extra leden
erbij zou fijn zijn. Een mooi lustrumgeschenk aan Delfia Batavorum! Probeer familie, vrienden of
kennissen te interesseren voor een lidmaatschap, dit kost € 29,- per jaar en € 38,- voor een
(echt)paar. We kennen ook de mogelijkheid van het cadeaulidmaatschap, U maakt iemand voor
€ 29,- lid en betaalt gedurende één of meerdere jaren deze contributie. Leuk om kinderen, familie en vrienden kennis te laten maken met onze actieve vereniging. Nieuwe leden krijgen ter verwelkoming altijd onze mooie Canon van Delft. Deze kunt u zelf overhandigen of wij zorgen voor
de aflevering. Naast de Nederlandse Canon hebben we ook de Engelstalige versie Story of Delft
voldoende in voorraad. Leuk om cadeau te doen aan familie of bekenden in het buitenland. Dit
boek is voor € 19.95 te verkrijgen bij de bestuursleden en ook in het Vermeercentrum.
Facturering contributie
Een groep actieve leden heeft in Delft onlangs de factuur voor de contributie verspreid, waarvoor onze dank! De betalingen stromen binnen. Bijna de helft van alle betalingen hebben wij al
mogen verwerken. De leden buiten Delft ontvangen de factuur, veelal samen met de Nieuwsbrief, per post.
Terugbetaling vervallen excursies
Als gevolg van het Coronavirus zijn onze excursies komen te vervallen. De penningmeester heeft
de ontvangen betalingen gerestitueerd. Bij vragen kunt u contact met hem opnemen via: penningmeester@delfia-batavorum.nl
Giften
De giften die we dit jaar als extra bijdrage ontvangen, worden gebruikt bij de lustrumactiviteiten
die we dit jaar organiseren. Iedere gift is een welkome aanvulling op ons lustrumbudget.
Nieuwe leden
Het bestuur heet de volgende nieuwe leden van harte welkom
• Dhr. E.M. Storm
• Dhr. M.J. Maring
• Mw. E.E. Peeters
• Mw. M. de Jong

Delfia Batavorum op Twitter en Facebook
U kunt onze activiteiten en attenderingen ook volgen op:
•
•

Twitter via https://twitter.com/delfiabatavorum en op
Facebook via https://www.facebook.com/DelfiaBatavorum.

Steeds meer mensen, ook niet-leden, weten ons daar te vinden.
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